
وقت : 20   دقیقهتاریخ : 1397/08/07

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

(My Nationality * ،فصل اول : زیبایی آفرینش * فصل دوم : شکفتن:درس سوم : ارمغاِن ایران * )(پایه هشتم) دبیرستان ادیبموضوع انگلیسی

 
کلمات هم آوا کلماتی هستند که مثل هم خوانده می شوند، اما شکل نوشتاري متفاوتی دارند. 1.گزینه 4

کد سوال: 238658-منتا-1396-آسان
اندیشه از مصدر اندیشیدن می باشد و هم خانواده ي عربی ندارد. 2.گزینه 4

کد سوال: 238661-منتا-1396-متوسط
فعل (بینی) گذرا به مفعول است. 3.گزینه 1

کد سوال: 239099-منتا-1396-آسان

 
) زمان فعل ها ماضی است. ) و ( ) ،( )  (آرد و برنهد) هر دو مضارع هستند. / اما در گزینه هاي ( در گزینه ي ( 4.گزینه 1

کد سوال: 239103-منتا-1396-متوسط
هر پنج فعل به کار رفته در این عبارت، فعل امري هستند. (بخوان) از مصدر خواندن / (بجوي) از مصدر جستن / (بپوي) 5.گزینه 1

از مصدر پوییدن / (شناس) از مصدر شناختن / (گزار) از مصدر گذاشتن
کد سوال: 239361-منتا-1396-آسان

این بیت، سروده ي صائب تبریزي از شاعران تواناي قرن  است. 6.گزینه 3
کد سوال: 239488-منتا-1396-متوسط

(باري بر دوش بودن) کنایه از کار یا زحمتی که باید انجام شود. 7.گزینه 1
کد سوال: 239657-منتا-1396-آسان

الهیتش (الهیِت او) / ماهیتش (ماهیت او) 8.گزینه 2
کد سوال: 240267-منتا-1396-متوسط

) آمده بیت مطرح شده در سوال دو پرسش را درباره ي آفریننده ي هستی مطرح می کند که پاسخ آن در گزینه ي ( 9.گزینه 3
است.

کد سوال: 240737-منتا-1396-خیلی سخت
طاووس با همۀ زیبایی خود، متوجه پاهاي زشت خود است و آن زیبایی باعث نمی شود مغرور شود و خود را بی نقص 10.گزینه 3

 
بداند.

کد سوال: 287699-گزینه 2-1395-متوسط

 
«ملیت تو چیست؟» «من برزیلی هستم.» 11.گزینه 2

 
) سن ) آدرس              ) ملیت              ) نام             

کد سوال: 231239منتا-1396-آسان-

 
کدام یک «ملیت» است؟ 12.گزینه 2

 
) مصر ) انگلیسی             ) فرانسوي              ) فارسی        

کد سوال: 231248منتا-1396-آسان-

 
من انگلیسی، فرانسوي و کمی فارسی صحبت می کنم. 13.گزینه 4

 
) صحبت کردن ) خوردن         ) داشتن           ) مالقات کردن       

کد سوال: 231335منتا-1396-متوسط-

 
«این پسر عموي من است.» «از مالقات شما خوش وقتم.» 14.گزینه 2

 
) آمدن ) ترك کردن               ) مالقات کردن                  ) درس خواندن                

کد سوال: 231384منتا-1396-آسان-

 
«این پسر دایی من سام است.» «از دیدن تو خوش وقتم، سام.» 15.گزینه 2

 
) متشکرم، سام.

 
) از دیدن تو خوش وقتم سام.

 
) تو چه کسی هستی، سام؟

 
) بفرمایید، سام.

کد سوال: 231436منتا-1396-متوسط-
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صفحه 2

 
ترجمه ي جمله ها:       16.گزینه 2

: «ِمري اهل کجاست؟»     
: «او اهل هند است.»     

کد سوال: 256179قلم چی-1397-متوسط-

 
ترجمه ي جمله ها : ««او پسر عموي من، سام است. او در حال معرفی کردن پسر عمویش است.» 17.گزینه 2

) سالم و احوال پرسی کردن ) معرفی کردن     

 
) پاسخ دادن     

 
) پرسیدن  

کد سوال: 256199قلم چی-1397-سخت-

 
" به معناي «معرفی کردن» مورد نظر است. دیکتۀ صحیح واژة " 18.گزینه 3

کد سوال: 265886قلم چی-1397-متوسط-

 
«شما اهل کجا هستید؟» «ما برزیلی هستیم.» 19.گزینه 3

 
) من در ایران هستم. ) من در آشپزخانه هستم.      

 
) آن اسپانیایی است. ) ما برزیلی هستیم.               

کد سوال: 267248منتا-1397-آسان-
با توجه به امالي درست chair که معادل «صندلی» می باشد، گزینۀ  درست است. 20.گزینه 4

کد سوال: 288105گزینه 2-1395-سخت-
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